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Συνδημότισσες και Συνδημότες,

Η Δημοτική Ανανεωτική Παρέμβαση Πολιτών με επίκεντρο πάντα τον δημότη δημιούργη-
σε το πρόγραμμα που καθορίζει το μέλλον, βασίζεται σε συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυ-
ξης, δίνει λύσεις στα προβλήματα και σκιαγραφεί μια ανοδική πορεία για τον Δήμο μας.
Μέσα στις σελίδες του θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα οικονομικά 
εφαρμόσιμο, συγχρόνως ρεαλιστικό και κυρίως βασισμένο σε συγκεκριμένα στρατηγικά 
βήματα. 
Οι βασικοί άξονες που συνθέτουν το πρόγραμμα μας, στοχεύουν στη 
συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας ενός Δήμου, που εξελίσσεται και 
αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς.
Με υπεύθυνη μελέτη, με προσοχή και με επιστημονική προσέγγιση δια-
χειριζόμαστε στο πρόγραμμά μας την καθημερινότητα του Δημότη, τον 
Αθλητισμό, τον Τουρισμό, την Οικονομία, την Επιχειρηματικότητα, τις 
Κοινωνικές Δράσεις, τις Δημοτικές Υπηρεσίες, το Περιβάλλον, την 
Κοινωνική Οικονομία, την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Η εμπειρία, η γνώση, η θέληση και οι ικανότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού του Συνδυασμού μας, αποτελούν την εγγύηση για την 
υλοποίηση του προγράμματός μας που θα εξασφαλίσει περισσό-
τερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες ζωής για τους Δημότες 
μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ
υποψήφιος Δήμαρχος 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ το έργο μας
Λειτουργία της Μουσικής Σχολής με πάνω από 100 μαθητές 
και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου με περισσότε-
ρα από 150 εγγεγραμμένα μέλη

Ανάδειξη της Βιβλιοθήκης Λουτρακίου σε 
σημείο αναφοράς χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης που λειτουργεί ως κέ-
ντρο μάθησης, χώρος δημιουργι-

κότητας και φιλοξενίας πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του Αλεξάνδρειου 
Συνεδριακού Κέντρου με την 
πραγματοποίηση Συνεδρίων, Σε-

μιναρίων, Ημερίδων, Εκθέσεων, 
Μουσικοχορευτικών-Θεατρικών 

παραστάσεων και Συναυλιών, Φε-
στιβάλ, Επιδείξεων Μόδας, Ράλλυ  κ.α

Οργάνωση της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Αγί-
ων Θεοδώρων, εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών και λει-

τουργία της ως χώρος αναγνωστηρίου, δανεισμού βιβλίων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Υλοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και 
μαθήματα εικαστικών τεχνών, με τη δημιουργία τμημάτων σε 
Αγίους Θεοδώρους και Καλαμάκι

Loutraki Festival, μια σπουδαία διοργάνωση διεθνούς εμβέ-
λειας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής. Κάθε 
χρόνο πραγματοποιούνται δεκάδες εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά 
του Δήμου και προσελκύουν χιλιάδες θεατές

Φεστιβάλ κιθάρας “All That Guitar” που περιλαμβάνει συναυλί-
ες, σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις κιθάρας και διαγωνισμό κλασι-
κής κιθάρας

Υποστήριξη Odyssia Festival, Ευρωπαϊκό φεστιβάλ ηλεκτρονικής 
μουσικής στο Σχίνο

Υποστήριξη Festivart, εκδηλώσεις εικαστικών τεχνών 

Θεσμοθέτηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων “Ένας Δρόμος 
Χριστούγεννα”, “Το σπίτι του Αη Βασίλη” και Πρωτοχρονιάτικη 
συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λουτρακίου

Καθιέρωση της Επετείου της «Μάχης της Περαχώρας» ως εορτή 
τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας
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οι δεσμεύσεις μας
Αξιοποίηση του ισόγειου χώρου του Δημοτικού Κτηρίου Beau 
Rivage ως πολυχώρος δημιουργίας και στέγασης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων

Σύσταση Φορέα Πολιτισμού για την καλύτερη λειτουργία και 
ανάπτυξη των δομών πολιτισμού

Δημιουργία Δανειστικής βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο 
Περαχώρας

Ολοκλήρωση εργασιών εκσκαφής του Αρχαίου Σταδίου Ίσθμιας, 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο “Οι Φίλοι της Διώρυγας” και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, με στόχο την ανάδειξη και προ-
βολή του σταδίου και την αναβίωση των αγώνων των Ισθμίων

Επανίδρυση Μουσείου Περαχώρας ύστερα από επικαιροποίη-
ση της απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου το 2018 για την 
έγκριση δωρεάς από το Υπουργείο Πολιτισμού και την εξασφά-
λιση κυκλοφοριακής σύνδεσης 

Δημιουργία Αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού πάρκου 
Ισθμού 

Ανάδειξη και προστασία του Αρχαίου Διόλκου σύμφωνα 
με τη μελέτη που είναι χρηματοδοτημένη από τον Δήμο και 
εγκεκριμένη από το ΚΑΣ. Η δημοτική Αρχή έχει έρθει σε 
συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για συγχρηματοδότηση του έργου

Επανασχεδιασμός της επιχειρησιακής στρατηγικής του Αλε-
ξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου με στόχο να αποτελέσει 
πρώτη επιλογή στον συνεδριακό τουρισμό 

Δημιουργία Μουσείου Άννας Συνοδινού στο Αλεξάνδρειο 
Συνεδριακό Κέντρο με ελεύθερη πρόσβαση σε όλο τον κό-
σμο, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας
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• Ανάπτυξη συνεργασίας με 
τον Οργανισμό Τουριστικής 
Προβολής (LTO) που εκπρο-
σωπεί τους φορείς τουρι-
σμού του Δήμου

• Δημιουργία τουριστικού 
marketing plan 2014-2018

• Συμμετοχή σε τουριστικές 
εκθέσεις 

• Διοργάνωση fam trips και 
press trips με συγκεκριμένα 
αποτελέσματα

• Δημιουργία ψηφιακού του-
ριστικού οδηγού

• Δημιουργία και ανάπτυξη 
Smart phone εφαρμογής 

• Παραγωγή προωθητικών 
θεματικών videos

• Δημιουργία usb sticks με τα 
νέα εργαλεία προβολής

• Ενεργή παρουσία σε social 
media

• Έναρξη λειτουργίας του Του-
ριστικού Περιπτέρου (Info 
kiosk) σε συνεργασία με τον 
Τουριστικό Οργανισμό Λου-
τρακίου, την ΑΕΔΙΚ και την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος καθιερώθηκε σε ένα μεγάλο αθλοτουριστικό προορισμό για όλο τον 
χρόνο. Φιλοξενούμε διοργανώσεις πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας που 
προσελκύουν χιλιάδες αθλητές, ομάδες, συλλόγους και θεατές. 

το έργο μας

OF
FIC

IAL TOURIST

GUIDE
A destination full of surprises...

LOUTRAKI

Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού το έτος 2015
Δημιουργία πλάνου δράσεων εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.Τ.
Δαπάνες τουριστικής προβολής και διαφήμισης για υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσεων.

Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Πόλε-
ων Θερμαλισμού, το οποίο στηρίζει την Ευρωπαϊκή 
συνεργασία μεταξύ Λουτροπόλεων και Ιαματικών 
Πηγών, την προώθηση του ιαματικού τουρισμού, 
του πολιτισμού, του θερμαλισμού και την ανταλλα-
γή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
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Ο Δήμος είναι Μέλος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών 
Πηγών Ελλάδος και ο Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης ως Δήμαρχος  
διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου έως τα τέλη 2016 με 
πολλαπλά οφέλη για τον θερμαλιστικό τουρισμό.
Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της δημοτικής Αρχής
Το Υδροθεραπευτήριο έγινε το 1ο σε πανελλαδικό επίπεδο 
που έλαβε το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ως Κέντρο Ιαματικού 
Τουρισμού από το Υπουργείο Τουρισμού.

Αναγνωρίστηκε με ΦΕΚ η ιαματική πηγή Λουτρακίου.
Δόθηκε τιμητική διάκριση TripAdvisor Certificate of 
Excellence στο Loutraki Thermal Spa για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά. 
Έγινε ανακαίνιση των χώρων υποδοχής και αναμονής των 
πελατών και κατασκευάστηκε σάουνα με τις πλέον σύγχρο-
νες προδιαγραφές.
Έγινε αύξηση 109% σε νέους πελάτες και 86% σε λούσεις.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για τον θερμαλισμό και τα ιαματικά 
νερά SPA.
Διαφημιστική προβολή, διοργάνωση press και fam trips για 
την προώθηση του SPA και της περιοχής.

LOUTRAKI THERMAL SPA
Αξιοποίηση των ιαματικών πηγών σε συνδυασμό με τον θερμαλι-
σμό και τον ιατρικό τουρισμό.

Συνέχιση των προωθητικών ενεργειών, όπως προσκλήσεις σε δη-
μοσιογράφους τουριστικού ρεπορτάζ, φιλοξενία επωνύμων προ-
σώπων, εθνικών αθλητικών ομάδων κ.α.

Διεκδίκηση προγραμμάτων ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού 
και των προϊόντων spa, μέσω του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ιστορι-
κών Πόλεων Θερμαλισμού, με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμό-
τητας.

Δημιουργία χώρου στάθμευσης άνωθεν του υδροθεραπευτηρίου.

οι δεσμεύσεις μας
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Αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών και
διεξαγωγή σημαντικών αθλητικών διοργανώσε-
ων Ελληνικού και Παγκοσμίου επιπέδου, που προ-
σελκύουν χιλιάδες αθλητές, συνοδούς και θεατές. 
Ενδεικτικά :
• Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics
• Αγώνες κλασικού αθλητισμού “Θώδεια”
• Εuropean multisport festival
• Ευρωπαϊκό Κύπελλο και Μεσογειακό Πρωτά-

θλημα Τριάθλου
• Loutraki Challenge Ποδηλατικό Διήμερο 
• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε & Κύπελλο 

Καράτε Νοτίου Ελλάδος
• Διεθνής αγώνας σκοποβολής

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ το έργο μας
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• Loutraki Global Volleyball Cup

• Δρόμος Λουτρακίου 10Κ RUN

• Εαρινό Ράλλυ Σπριντ

• Swim The Canal & Sup Crossing the Canal

• Watersplash mini polo tournament

• Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα KickBoxing

• European Arm Loutraki 

• Ορεινός Αγώνας Γερανείων

• Άθλος και Ενέργεια

• Δίαθλον - Aquathlon

• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scramble

• Energy Swim Heraion Lake

• JudoWorld Cup

• Loutraki PowerMan

• Cosmogym Summer 4 Al

• Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kettle Bell (Δράμι)
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οι δεσμεύσεις μας

Αξιοποίηση Λίμνης Βουλιαγμένης
Με την έγκριση του αιτήματος που υποβάλαμε στα Ελληνικά Τουρι-
στικά Ακίνητα για την παραχώρηση της Λίμνης στον Δήμο, είμαστε 
σε θέση να υποβάλλουμε πρόταση σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης για την τουριστική αξιοποίησή της.

Δημιουργία σχολών τουρισμού και πιλότων
Αξιοποίηση πρώην κτηρίου ΕΟΤ με τη δημιουργία σχολών τουρι-
σμού και πιλότων.

Επιστροφή του WRC Rally Acropolis στο Λουτράκι
Σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την Περιφέρεια θα γίνει προ-
σπάθεια για την επαναφορά του Ιστορικού Rally Acropolis στον τόπο 
μας.

Με στρατηγικό σχεδιασμό και με στόχο την ενδυνάμωση των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την τόνωση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και την καθιέρωση του Δήμου μας ως 
ιδανικό τουριστικό προορισμό, προωθούμε έργα και δράσεις:

Ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού στα Γεράνεια Όρη 
Εκπονήσαμε νέα μελέτη βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας 
και βρισκόμαστε σε αναμονή πρόσκλησης για την κατάθεση 
της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης.

Δημιουργία Οργανωμένης Πίστας Μηχανοκίνητου Αθλη-
τισμού 
Υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 
παραχώρηση στρεμματικής έκτασης στον υδροφόρο ορίζο-
ντα με στόχο τη Δημιουργία Οργανωμένης Πίστας Μηχανο-
κίνητου Αθλητισμού, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο την 
περιοχή του υδροφόρου ορίζοντα.

Θέσπιση Γεωπάρκου με κέντρο το Ηφαίστειο Σουσακίου 
Στόχος η αξιοποίηση του ηφαιστείου και της ευρύτερης περι-
οχής, η δημιουργία ενός δικτύου γεωπάρκων για έρευνα και 
εκπαίδευση και η προστασία και ανάδειξη του γεωτουρισμού.

Δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου
Με σεβασμό στο περιβάλλον και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά του τόπου ολοκληρώσαμε τις μελέτες αδειοδότησης, θέ-
τοντας την αφετηρία για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου 
που θα συμβάλλει στην ανάδειξη και προώθηση του καταδυ-
τικού τουρισμού αναψυχής.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

Ήδη από την πραγματοποίηση του Διεθνούς 
συνεδρίου «Υδατοδρόμια-Αεροδρόμια-Α-
νάπτυξη-Ασφάλεια» στον Δήμο μας, τον 
Μάρτιο 2019 το πλάνο για δημιουργία υδα-
τροδρομίων, βαίνει προς την υλοπόιησή του. 

Υπογράψαμε σύμβαση, σε συνεργασία με το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Πε-
ραχώρας για τη δημιουργία δύο Υδατοδρο-
μίων, στο Λουτράκι και στο Καλαμάκι αντί-
στοιχα.

Για το Λουτράκι έχουμε καταθέσει τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναμέ-
νουμε την άδεια ίδρυσης. 

Για το Καλαμάκι είμαστε έτοιμοι να καταθέ-
σουμε την περιβαλλοντική μελέτη για έγκρι-
ση από το αρμόδιο Υπουργείο και εντός του 
προσεχούς εξαμήνου αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο, θα δη-
μιουργηθεί σχολή Πιλότων Υδροπλάνων με 
εξομοιωτή και θα αναπτυχθεί συνεργασία 
Υδροπλάνων-Κρουαζιερόπλοιων. 
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το έργο μας

Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. «ΜΕΡΙΜΝΑ»
Διενέργεια δωρεάν ιατρικών ελέγχων σε συνεργασία με το Κέντρο 
Υγείας Λουτρακίου.
Διοργάνωση σεμιναρίων ιατρικού χαρακτήρα και μαθήματα πρώτων 
βοηθειών, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ν. Κορινθίας.
Συμμετοχή σε Εκστρατείες Ενημέρωσης Κοινού για την Ορθή Χρήση 
των Αντιβιοτικών και των Εμβολίων που πραγματοποιείται από το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) και διοργάνωση σχετικών ημερίδων..

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ
Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε δικαιούχους του 
προγράμματος ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους) του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΕΠ I). 
Οι διανομές γίνονται κάθε δίμηνο, σε σταθερές ημερομηνίες, σύμ-
φωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 
Από το 2016 έως και σήμερα, εξυπηρετήσαμε 600 οικογένειες. 
Διανομή περίπου 50 τόνων τροφίμων ετησίως.

Ενισχύσαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο με:

Δημιουργία Κανονισμού λειτουργίας θέτοντας τις προϋποθέ-
σεις/κριτήρια ένταξης των ωφελούμενων.
Δημιουργία χώρου κατάλληλου για την αποθήκευση και δια-
νομή των τροφίμων, διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Διανομή τροφίμων σε 100 οικογένειες 2 φορές τον μήνα, σε 
ετήσια βάση.
Διανομή περίπου 20 τόνων τροφίμων ετησίως που προέρχο-
νται από δαπάνες του Δήμου και δωρεές.
Διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για την ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

Προμήθεια μηχανισμού Αυτόνομης πρόσβαση ΑμΕΑ 
στη θάλασσα στην περιοχή Νεράιδα Λουτρακίου, 
προϋπολογισμού 35.000,00€ 

Προμήθεια τεσσάρων (4) ολοκληρωμένων μηχανι-
σμών Αυτόνομης πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα, με 
ράμπα, ντουζ, αποδυτήρια, wc, χώρους στάθμευσης, 
χώρους σκίασης, σε 4 σημεία: Λουτράκι, Λίμνη Βου-
λιαγμένης, Ίσθμια (Κρυφή παραλία), Άγιοι Θεόδωροι 
Προϋπολογισμός 238.328,00€ (ΕΠΑνΕΚ).

Κατασκευή ράμπας στο δημοτικό parking Λουτρακίου.

Ειδική διαμόρφωση πεζόδρομου για κατασκευή ρά-
μπας πρόσβασης ΑμΕΑ στην παραλιακή οδό Ποσει-
δώνος στο Λουτράκι.

Αναβάθμιση των ΚΑΠΗ και ανακαίνιση του ΚΑΠΗ Λουτρακίου

Προμήθεια υλικών (κουβέρτες, στρώματα, σεντόνια, μαξιλάρια 
κ.λπ.) για το χώρο προστασίας αστέγων κατά τη χειμερινή περίοδο 
(στα παλιά Λουτρά, Υψηλάντου).

Συνεργασία  με την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α) του Εθνι-
κού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) για θέματα που 
αφορούν σε κακοποίηση, παραμέληση και συνθήκες διαβίωσης 
ανηλίκων του Δήμου.

Λειτουργία κοινωνικών φροντιστηρίων σε συνεργασία με τους ιδι-
οκτήτες φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών 
του Δήμου.

Μείωση δημοτικών τελών και ειδικά τιμολόγια στη ΔΕΥΑ σε άπο-
ρους, τρίτεκνους και πολύτεκνους και ΑμΕΑ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ οι δεσμεύσεις μας

Διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς 
μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς δια-
κρίσεις, με έμφαση σε ζητήματα κινητικότητας 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με 
Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ). 

Έργα ανάπλασης σε δημοτικά κτήρια με σκοπό 
τη βελτίωση της προσβασιμότητας για Άτομα με 
Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις οδηγίες σχε-
διασμού του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους».

Αναβάθμιση του οδικού δικτύου του Δήμου 
που εντάσσεται στην περιοχή παρέμβασης που 
οριοθετείται από τις οδούς: Ελευθερίου Βενιζέ-
λου, Εθνικής Αντιστάσεως και Αιγαίου.

Κατάργηση δημοτικών τελών και παγίων της 
ΔΕΥΑ Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων για άτομα 
με αναπηρία άνω του 80%.

Τοποθέτηση νέου μηχανισμού καθέλκυσης στο 
Ανοιχτό Κολυμβητήριο Λουτρακίου για την 
πρόσβαση των ΑμΕΑ στην πισίνα.

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ στην 
Δ.Ε. Λουτρακίου.

Με διαφανές πλαίσιο στόχων και με βάση τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάσαμε 
και πραγματοποιήσαμε μελέτη για την εκπόνη-
ση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΚΑΠΗ και δημιουργία δέσμης 
δράσεων που περιλαμβάνουν σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, λέσχες φιλίας, 
δημιουργικές ομάδες. 

Ίδρυση ΚΑΠΗ Ισθμίας

Διεξαγωγή δωρεάν σεμιναρίων Εκμάθησης Υπολογιστών σε άτομα 3ης ηλικίας, 
σε συνεργασία με το ¨CSI Institute¨ (Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνο-ασφάλειας) και 
το “Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη γνώση”.

Ενθάρρυνση σύστασης Κοιν.Σ.Επ. για την προσφορά υπηρεσιών κατ’ οίκον νοση-
λείας σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα που χρήζουν βοηθείας.

Ένταξη του Δήμου στη νέα φάση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης με την υλοποί-
ηση τμημάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που θα ενεργοποιήσουν το ενδια-
φέρον και τη διάθεση συμμετοχή των δημοτών.
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ Προμήθεια ολοκληρωμένου κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύ-
κλωσης συσκευασιών γυαλιού σε συνεργασία με το Εθνικό 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση», με στόχο: την ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών 
την ενεργή συμμετοχή των νέων ανθρώπων, την ενίσχυση πε-
ριβαλλοντικής συμπεριφοράς και τη συμβολή μας στην επίτευξη 
εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης

Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες με 
δράσεις ενημέρωσης και διοργανώσεις εθελοντικών καθαρι-
σμών στους οποίους συμμετέχουν σύλλογοι,  φορείς, σχολεία και 
δημότες
Let’s do it Greece (2015, 2016, 2017, 2018)
Καθαρίστε τη Μεσόγειο δίκτυο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» (παραλία 
Κρυφής Ισθμίας και μικρού αλσυλίου, 2016)
Καθαρισμός βυθών σε συνεργασία με «Αυτοδύτες  Λουτρακίου»

Προμήθεια
• υπόγειων κάδων στο κέντρο του Λουτρακίου
• καμπανών ανακύκλωσης (για μπουκάλια)
• κάδων οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) 
• κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων & υποδημάτων
• απορριμματοφόρων/ πλυντηρίων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περι-
βάλλοντος και την υιοθέτηση καλών πρακτικών στη διαχεί-
ριση των αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας, προ-
χωρήσαμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης.

Δημιουργία Διαδικτυακής πλατφόρμας ανακύκλωσης και 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με 300 και πλέον ενερ-
γά νοικοκυριά, 31 επιχειρήσεις και τη συμμετοχή των σχολεί-
ων με δράσεις:
• Ενημέρωση πολιτών για την ανακύκλωση
• Δράσεις ευαισθητοποίησης
• Σχολικοί διαγωνισμοί
• Πόντοι επιβράβευσης
• Εκπτωτικά κουπόνια από συμμετέχουσες επιχ/σεις

Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Οικιακής Κομποστο-
ποίησης. Δωρεάν διανομή 90 κάδων Οικιακής Κομποστοποί-
ησης σε δημότες εντός των ορίων του Δήμου με στόχο τη 
δημιουργία πολλαπλών ωφελειών για το περιβάλλον και την 
κοινωνία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 754.000,00€

το έργο μας
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών απο-
βλήτων με:

Κατασκευή Πράσινου σημείου (κτιριακές υποδομές και προ-
μήθεια εξοπλισμού) στον ελεύθερο χώρο έκτασης 9 στρεμ-
μάτων, ιδιοκτησίας του Δήμου, στη θέση «Θρουβάλα», με τη 
χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, 
πλαστικό, γυαλί, ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά είδη), πράσινα και 
ογκώδη υλικά, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επίτευξη 
των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και 
την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων.

Οικιακή κομποστοποίηση με την προμήθεια 600 κάδων οικι-
ακής κομποστοποίησης για τη μείωση των βιοαποβλήτων που 
οδηγούνται για ταφή.

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 
για την οικιακή κομποστοποίηση και τη λειτουργία του πράσι-
νου σημείου

Υλοποίηση Προγραμμάτων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που δια-
βιούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε πάνω από 300 αδέσπο-
τα ζώα συντροφιάς ετησίως και κάλυψη δαπανών σίτισης.

Υποστήριξη εθελοντικών δράσεων κτηνιάτρων - περισυλ-
λογή, μεταφορά και παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από 
την «Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας».

Συνεργασία με τα Φιλοζωικά Σωματεία: «Φίλοι των ζώων» 
Αγ. Θεοδώρων και «ΚΟΠΡΑΠ», Φιλοζωικό Σωματείο Προ-
στασία Αστικής Πανίδας Κορινθίας, το Διαδημοτικό Κέντρο 
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Αθηνών-Πειραιά (ΔΙΚΕ-
ΠΑΖ) και Τοπικούς Ιδιώτες Κτηνιάτρους.
Δαπάνες 208.739,10 €

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και καταγραφή αδέσποτων ζώων. 
Επίσης προτιθέμεθα να εξοπλίσουμε το δημοτικό κτηνια-
τρείου, για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
με τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος.

ΑΔΕΣΠΟΤΑ
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Αναβάθμιση εξοπλισμού εννέα (9) και δημιουργία δύο (2) 
νέων Παιδικών Χαρών.
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού οργάνων που 
εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ1176 & ΕΝ1177.

Προϋπολογισμός 199.838,40€

Σχεδιάζουμε χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά, με 
στόχο τη σωματική και πνευματική ανάπτυξή τους.

Ανακατασκευή και πιστοποίηση πέντε (5) παιδικών χαρών 
στο Λουτράκι (πλατεία Παιδιού, πάρκο Δεξαμενής, πάρκο Ειρή-
νης), την  Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδώρους.
προϋπολογισμός 180.000,00€

Πάρκο Μάτση, Λουτράκι

Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως
Άγιοι Θεόδωροι

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
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το έργο μας
ΕΡΓΑ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Με Δημοτικούς Πόρους και χρηματοδο-
τήσεις που προέρχονται από το ΕΣΠΑ 
2014-2020, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΘΗΣΕΑ, 
ΣΑΤΑ, υλοποιήσαμε έργα υποδομής 
όπως:

ΠΑΙΔΕΙΑ:
Νέο Λύκειο Λουτρακίου
Προϋπολογισμός 4.676.854,28€ 
(ΕΣΠΑ 2007-2013)
Στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
απαιτήθηκε η υποκατάσταση του αναδό-
χου ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρω-
ση του έργου.

1ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου
Προϋπολογισμός 416.210,11 €

Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων 
έτη 2015 - 2018
(Πάγιες δαπάνες, Θέρμανση, 
Αγορές παγίων)
Σύνολο δαπανών 813.584,84 €

Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων
Προϋπολογισμός 223.365,00€

ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ολοκλήρωση του Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας. 
Προϋπολογισμός 1.496.225,00€

Ολοκλήρωση της Νέας Βιβλιοθήκης Λουτρακίου, ένα κτήριο 
σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, επιδεικτικό σε 
ημερίδες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων από το 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 
Προϋπολογισμός 654.500,00€

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, διαμόρφωση τειχίου αντι-
στήριξης του προαύλιου χώρου του Βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Αγίου Ανδρέα 

Ανακαίνιση Δημοτικού Κτηρίου Beau Rivage.
Προϋπολογισμός 1.630.250,00€

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή ανοιχτού Θε-
άτρου «Παντελής Ζερβός» 810 θέσεων στο Πάρκο Δ. Μάτση 
στο Λουτράκι. 
Προϋπολογισμός 480.193,97€ 

Υλοποίηση στερεωτικών εργασιών στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 
Πισίων (ΜαηΘανάσης) και τον περιβάλλοντα χώρο του ναού. 
Προϋπολογισμός 340.000,00€
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Γήπεδο Ισθμίας «Γιάννης Στέφας»
Εγκατάσταση πυλώνων φωτισμού και 
πυρασφάλειας, συστήματος συναγερ-
μού. Επέκταση αποδυτηρίων. 
Προϋπολογισμός 25.000,00€

Δημιουργία υπαίθριων γυμναστηρί-
ων σε Αγίους Θεοδώρους και Ίσθμια
Τοποθέτηση Οργάνων Γυμναστικής 
Εξωτερικού Χώρου.
Προϋπολογισμός 24.800,00€

Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίων Θεοδώ-
ρων 
Έκδοση άδειας λειτουργίας και ετήσιες 
εργασίες συντήρησης τεχνητού χλοο-
τάπητα.
Προϋπολογισμός 15.000,00€

Εργασίες συντήρησης σε αθλητικές 
υποδομές και εγκαταστάσεις σε:
2 Ανοιχτά Γήπεδα τένις και 1 γήπεδο 
μπάσκετ στους Αγίους Θεοδώρους.  
Προϋπολογισμός 24.000,00€

Στάδιο «Χρήστος Θώδης»
Ετήσια συντήρηση του φυσικού χλοο-
τάπητα, συντήρηση παλαιάς κερκίδας 
και τοποθέτηση νέων καθισμάτων. 
Προϋπολογισμός 165.000,00€

ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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Ανοιχτό Κολυμβητήριο Λουτρακίου 
Αντικατάσταση πλαστικών καθισμάτων και κερκίδων, 
τοποθέτηση στεγάστρου σκίασης στον χώρο αναμο-
νής, προμήθεια νέου λέβητα, προμήθεια ισοθερμικών 
καλυμμάτων των κολυμβητικών δεξαμενών.
Προϋπολογισμός 20.000,00€

Ανοιχτό Γήπεδο τένις και Γήπεδο μπάσκετ στο Πάρκο 
«ΜΑΤΣΗ»  στο Λουτράκι
Προϋπολογισμός 9.000,00€

Κλειστό γυμναστήριο Λουτρακίου Γ. Γαλανόπουλος 
Συντήρηση παρκέ και αντικατάσταση μόνωσης και υα-
λοπετασμάτων στην οροφή
Προϋπολογισμός 29.000,00€

Ανοιχτό Κολυμβητήριο Λουτρακίου 
Αντικατάσταση πλαστικών καθισμάτων και κερκίδων, τοποθέτηση 
στεγάστρου σκίασης στον χώρο αναμονής, προμήθεια νέου λέβη-
τα, προμήθεια ισοθερμικών καλυμμάτων των κολυμβητικών δε-
ξαμενών.
Προϋπολογισμός 20.000,00€

Ανοιχτό Γήπεδο τένις και Γήπεδο μπάσκετ στο Πάρκο «ΜΑΤΣΗ»  
στο Λουτράκι
Προϋπολογισμός 9.000,00€

Τοποθέτηση διαδρόμου περιπάτου στην παραλία Αγ. Θεοδώρων 
Από το Ξενοδοχείο Χανικιάν μέχρι την παραλία Πευκάκια.
Προϋπολογισμός 24.000,00€
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οι δεσμεύσεις μας
ΠΑΙΔΕΙΑ 
Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας 
Υπογράψαμε σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και ξεκινά-
με την ανέγερση του νέου σχολείου.
Προϋπολογισμός 3.739.677,00€ 

Παιδικός σταθμός Ισθμίας
Ίδρυση Παιδικού σταθμού και μετεγκατάσταση Νηπιαγω-
γείου Ισθμίας στο πρώην δημοτικό σχολείο Ισθμίας (Καλα-
μάκι).

Λύκειο Αγίων Θεοδώρων
Κατασκευή νέου κτηρίου.

Παιδικός σταθμός Αγίων Θοεδώρων
Κατασκευή νέου κτηρίου.

ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Δημιουργία αθλητικού πολυχώρου στο πάρκο  
“Δημήτρης Μάτσης”:
Αθλητικά γήπεδα πολλαπλών χρήσεων με άμμο  (beach volley, 
handball, tennis, soccer).
Δύο Γήπεδα τέννις, γήπεδο μπάσκετ, Γήπεδο mini soccer.

Αντικατάσταση τάπητα αγώνων στίβου στο στάδιο «Χρήστος Θώ-
δης» και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού ποικίλων αθλημάτων 
στίβου.

Αθλητικές εγκαταστάσεις Ισθμίας «Γιάννης Στέφας» :
Κατασκευή δύο γηπέδων  τέννις
Τοποθέτηση λυόμενης μεταλλικής κερκίδας 500 θέσεων στο γήπεδο.

Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Καλαμάκι

Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την κατα-
σκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου Περαχώρας.

Δημιουργία αθλητικού πολυχώρου στο πρώην γήπεδο του Ισθμι-
ακού.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανάπλαση σταθμού ΟΣΕ, Άγιοι Θεόδωροι
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την παραχώρηση του κτηρίου από την 
ΓΑΙΑ ΟΣΕ.
Αξιοποίηση του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού Αγίων Θεοδώ-
ρων ώστε να συνάδει με την ιστορία και τη φυσιογνωμία του σταθ-
μού και του τόπου. 
Συντήρηση του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου και 
ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.
Έναρξη διαδικασιών για τη νομιμοποίηση του Θεάτρου “Νότης 
Περγιάλης” (περιοχή Μπεσκάκι Αγίων Θεοδώρων) και αποπεράτω-
σή του.
Ενοικίαση χώρου για τη λειτουργία Πνευματικού Κέντρου Αγ. Θε-
οδώρων.
Ανέγερση Ιερού Ναού στο νέο Κοιμητήριο Λουτρακίου.
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το έργο μας
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, Άγιοι 
Θεόδωροι, Προϋπολογισμός 100.000 €
Κατασκευή πεζόδρομων καθέτων στην 
οδό Σαρωνικού, τοποθέτηση φωτιστικών 
σωμάτων, υποδομές φωτισμού.

Διαμόρφωση Πλατείας Περικλέους στο 
Λουτράκι, με διάνοιξη δρόμου.

Διάνοιξη οδού Αγίου Φανουρίου από Χα-
τζοπούλου έως Κέντρο Υγείας.

Εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση Σταθμού 
λεωφορείων ΚΤΕΛ, στο δημοτικό parking 
όπισθεν της Λέσχης Αξιωματικών της Σχο-
λής Μηχανικού, με τις απαραίτητες κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

Έργα συντήρησης οδικού δικτύου 
Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιίας.

Αποκατάσταση Ζημιών
Στο πλαίσιο αποκατάστασης των ζημιών, 
προχωρήσαμε σε αιτήματα προς το Υπουρ-
γείο Υποδομών και πετύχαμε τη χρημα-
τοδότηση του Δήμου με 3.630.000€ τα 
οποία θα διατεθούν ως εξής: 1.000.000€ 
στους Αγίους Θεοδώρους, 600.000€ στο 
Σχίνο, 1.900.000€ στον υπόλοιπο Δήμο και 
130.000,00€ για τη μελέτη οριοθέτησης 
ρεμάτων Σχίνου.

Βραχοπτώσεις
Για το φαινόμενο βραχοπτώσεων στην 
περιοχή των καταρρακτών εξασφαλίσαμε 
1.500.000€ και υπογράψαμε Προγραμμα-
τική Σύμβαση με το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών για να προχωρήσουμε 
στην αποκατάσταση, να παραδοθεί ο χώ-
ρος ασφαλής στους επισκέπτες και να επα-
ναλειτουργήσει το αναψυκτήριο.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
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ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ

Είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε τις μελέτες για τον ερχομό του Προαστια-
κού στο Λουτράκι. 

Ένα έργο μεγάλης σημασίας για την συγκοινωνιακή αναβάθμιση του Δήμου 
και την σύνδεσή του με τον Εθνικό Αερολιμένα και το Λιμάνι Πειραιά.

Μένει η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και 
Υποδομών και της αναδόχου εταιρείας για να ξεκινήσει το έργο.

«Είμαστε η Δημοτική
Αρχή που ξεκίνησε 
τις μελέτες για τον 

ερχομό του 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 

στο Λουτράκι»
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ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Λουτρακίου
Ο Δήμος μας είναι πλέον ο πρώτος με εγκεκριμένες με-
λέτες κατασκευών στη χερσαία ζώνη Λιμένα.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με συστηματική προετοι-
μασία, συνεργάστηκε αποτελεσματικά με το Εθνικό Με-
τσόβειο Πολυτεχνείο το οποίο εκπόνησε μελέτη και με 
επίβλεψη από τις Τ.Υ. του Δήμου προχωράμε στην Ανά-
πλαση του Παραλιακού Μετώπου. 

Διαχειριστήκαμε τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με ουσια-
στικό και αποτελεσματικό τρόπο και αναμένουμε χρημα-
τοδότηση από την Περιφέρεια Πελ/σου σύντομα.
Προϋπολογισμός 5.700.000,00€

Δουλέψαμε για την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου και 
τη βιώσιμη κινητικότητα, με σκοπό την αύξηση της επι-
σκεψιμότητας και την τόνωση της εντόπιας οικονομίας.
Σύντομα θα καταρτίσουμε Μελέτη ανάδειξης του τμήμα-
τος «Παραλιακό Πάρκο έως Νεράιδα».

Ανάπλαση Παραλιακού μετώπου Καλαμακίου

Ανάπλαση Πλατείας Παυσανία, Σχίνος
Προϋπολογισμός 255.000,00€ 
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ξεκινάει σύντομα ο εργολάβος.

Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών Αγ. Σωτήρος, Σχίνος
Έχει εκπονηθεί η προκαταρτική μελέτη από την ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ το 
2009 κι έχει κατατεθεί ο φάκελος μαζί με την Μ.Π.Ε. στην  Περιφε-
ρειακή Δ/Νση Περιβάλλοντος και θα προβούμε στην οριστική μελέτη.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.000.000 €.

Βελτίωση Επαρχιακής Οδού που συνδέει τη Λίμνη Βουλιαγμένης 
με τον Αρχαιολογικό Χώρο του Ηραίου με χρηματοδότηση της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου.
Προϋπολογισμός 2.200.000 €.

οι δεσμεύσεις μας
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Έχει κατατεθεί ο φάκελος για τη χρηματοδότηση του έρ-
γου, έχουμε λάβει έγκριση της Α’ φάσης και περιμένουμε 
την απόφαση ένταξης. Προϋπολογισμός 1.748.600,00€
Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας και τη συμμετο-
χή 93 επιχειρήσεων στοχεύουμε σε:
• ανάπλαση της περιοχής 
• αναβάθμιση του δημόσιου χώρου (πεζοδρομήσεις, δρόμοι 

ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.) 
• ενιαία ταυτότητα προσόψεων των καταστημάτων
• οργανωμένες ενέργειες marketing
• αναβάθμιση του μικροκλίματος μέσω παρεμβάσεων σκί-

ασης στις οδούς 
• ανάδειξη της εμπορικής περιοχής
• τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας με παράλληλες 

υπηρεσίες ψυχαγωγίας
• προσέλκυση των επισκεπτών και παράταση της παραμο-

νής τους στο εμπορικό κέντρο.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)
Δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο και τη συμμετοχή του στη 
λειτουργία της πόλης μέσα από έναν ενιαίο ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό για περπάτημα, δίκτυο ποδηλάτου και τη δημόσια 
συγκοινωνία, που αφορούν:
• στην αποφόρτιση του κέντρου από αυτοκίνητα
• στη δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας
• στη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών στα διοικητικά 

όρια πόλης
• στη δημιουργία κίνησης ποδηλάτου, που θα συνδέει του 

πόλους ενδιαφέροντος (σχολεία, αθλητικές εγκαταστά-
σεις, κ.λπ.)

• στην ενίσχυση – αναδιοργάνωση της δημόσιας συγκοινωνίας
• στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
• στην οργάνωση της στάθμευσης.

Το ΣΒΑΚ θα είναι εναρμονισμένο με το Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο καθώς και με όλα τα συναφή προγράμματα, μελέτες 
και έργα που σχετίζονται με τις αστικές μεταφορές και την 
κινητικότητα. 
Η ύπαρξή του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλο-
ντική χρηματοδότηση παρεμβάσεων και έργων με τη συνδρο-
μή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ταμείων της.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Με ολοκληρωμένο σχέδιο και δυναμική παρουσία των εθελοντών και συνεργασία 
των Συλλόγων (Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου, Προστασίας του δάσους 
“Οι Άγιοι Θεόδωροι”, Κυνηγετικός Λουτρακίου, Πυροπροστασίας Σχίνου)
διαχειριστήκαμε την Καταστροφική πυρκαγιά 23ης Ιουλίου 2018. 

Ο συντονισμός Δήμου, Συλλόγων, Εθελοντών, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο πεδίο της πρόληψης, αλλά και της καταστο-
λής των πύρινων μετώπων στα Γεράνεια όρη υπήρξε άριστος.
Πραγματοποιήσαμε οργανωμένες εκκενώσεις οικισμών.
Προβήκαμε στην έγκαιρη απομάκρυνση πολιτών ως μέτρο προληπτικής προστασί-
ας και πετύχαμε την αποτροπή ενδεχόμενων καταστροφών.

το έργο μας
Αντιπλημμυρική Προστασία Λουτρακίου
Η προκαταρτική μελέτη του έργου είχε ολο-
κληρωθεί το 2001. Εκπονήθηκε πρόσφατα η 
οριστική μελέτη οριοθέτησης των 3 από τα 
11 ρέματα (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη) 
έναντι ποσού 32.745,00€ από Δημοτικούς 
Πόρους και έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ. οριοθέτη-
σής τους.
Για τα υπόλοιπα 8 ρέματα έχει ανατεθεί από 
τον Δήμο η μελέτη οριστικής οριοθέτησης 
προϋπολογισμού 50.000,00€.
Η Γενική Γραμματεία Υποδομών έχει επικαι-
ροποιήσει - συμπληρώσει τις μελέτες κι έχει 
συντάξει τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου, 
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες 
Δημοπράτησης για την κατασκευή αυτού του 
τόσο σημαντικού έργου για τον Τόπο μας, το 
οποίο μάλιστα, έχει χαρακτηρισθεί από την 
Πολιτεία ως μεγάλο έργο Εθνικού Επιπέδου.
Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να γί-
νουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης – 
ανάπλασης των παρόχθιων περιοχών των 
ρεμάτων.

Με την οριστική μελέτη της Αντιπλημμυρι-
κής Προστασίας και ακολούθως με την κα-
τασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, 
θα επιλυθεί το τεράστιο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει η πόλη από πλημμυρικά φαινόμενα 
δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εμπλου-
τισμού του Μεταλλικού Υδροφόρου Ορίζοντα 
Λουτρακίου από τα όμβρια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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το έργο μας

ΑΧΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Εγκρίθηκε η πρόταση που υποβάλαμε στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και αξιολογήθηκε ως η 
δεύτερη καλύτερη σε πανελλήνιο επίπεδο. 
Προχωράμε σε ενεργειακές παρεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη 
λειτουργία του κολυμβητηρίου.
Προϋπολογισμός 573.553,00€

Με την εφαρμογή της γεωθερμίας πετυ-
χαίνουμε εξοικονόμηση σε καύσιμα από 
90.000,00€ που ξοδεύουμε ετησίως σε 
11.000,00€

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Εκπονήσαμε Μελέτη Εξοικονόμησης ενέρ-
γειας με εφαρμογή τεχνολογίας LED. Είμα-
στε έτοιμοι για τη διενέργεια διαγωνισμού 
και προχωράμε στις διαδικασίες δημοπρά-
τησης.
Στόχος μας η ενεργειακή αναβάθμιση του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τη μείωση δα-
πανών λειτουργίας και τη βελτίωση της 
ποιότητας φωτισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 
VIRTUAL NET METERING
Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής 
ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των ενερ-
γειακών αναγκών του Δήμου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Ο Δήμος μας είναι ένας από τους 7.755 
διεθνώς που συμμετέχουν στο ΣΥΜ-
ΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, το οποίο έχει 
θέσει ως βασικό στόχο την προσαρμογή 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής και την παροχή πρόσβασης σε βι-
ώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια 
για τους πολίτες.
Εκπονήσαμε Σχέδιο Διαχείρισης Αει-
φόρου Ενέργειας και προχωρήσαμε 
στην Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτι-
κών κτηρίων και λοιπών υποδομών.
Καταγράψαμε για πρώτη φορά την 
πραγματική ενεργειακή εικόνα του Δή-
μου και την απεικονίσαμε σε ηλεκτρονι-
κή μορφή, ώστε να γίνουν οι απαραίτη-
τες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας με άμεσο αντίκτυπο στα τα-
μεία του Δήμου.

LOUTRAKI THERMAL SPA
Στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας 
αντικαταστήσαμε ένα μέρος των συμ-
βατικών μορφών ενέργειας με Ηλιο-
θερμικό σύστημα και αντλίες θερμότη-
τας, ελαχιστοποιώντας το ενεργειακό 
αποτύπωμα του κτηρίου με μείωση κατά 
80% της κατανάλωσης πετρελαίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ 
Εργαστήκαμε συστηματικά και μεθοδικά με προτεραιότητα τη διαφύλαξη 
των φυσικών πόρων, με έμφαση στο νερό και την αρμονική σύζευξη του 
επιχειρησιακού μοντέλου της ΔΕΥΑ με τον κοινωφελή χαρακτήρα της.

Εφαρμόσαμε Έκτακτο Ειδικό Κοινωνικό Τιμολόγιο σε δικαιούχους που 
έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016.

Εξασφαλίσαμε μόνιμη εργασία σε 9 άτομα με Ειδικές Ανάγκες που απα-
σχολούνταν στη Δημοτική Επιχείρηση, ελαχιστοποιώντας τις κοινωνικές 
διακρίσεις κι ανισότητες και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουν και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.

Στελεχώσαμε την υπηρεσία με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού (9 θέσεις).

Πετύχαμε την ένταξη στα προγράμματα: 
«Προμήθεια, εγκατάσταση  και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης 
λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου 
νερού» - Προϋπολογισμός 1.811.516,00€ 
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος 
διαχείρισης πιέσεων, ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας 
νερού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης» - Προϋπολογισμός 3.000.000,00€ 

Συμβασιοποιήσαμε και ξεκινάμε το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευ-
σης Περαχώρας» - Προϋπολογισμός 701.575,77€

Εκτελέσαμε: Έργα Ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 753.015,00 €
Έργα αποχέτευσης συνολικού Προϋπολογισμού 131.000,00 €
Λοιπά Έργα συνολικού Προϋπολογισμού 571.185,00 €

Είμαστε στο στάδιο υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου 
. “Αντιπλημμυρική Προστασία Ίσθμιας (Δίκτυο Ομβρίων-Χείμαρροι Αγίου 
Ιωάννη και Μαριάς)”.Προϋπολογισμού 6.000.000,00 €

ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό του Λουτρακίου αποτελεί την ιστορία, το πα-
ρελθόν και το μέλλον του τόπου μας. Είναι το στοιχείο 
που ανέδειξε την περιοχή και αποτέλεσε τον άξονα ανά-
πτυξής της σε όλα τα επίπεδα. 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λου-
τρακίου - Αγ. Θεοδώρων σχεδιάζει ένα γυάλινο μπου-
κάλι που θα προμηθεύσει τα καταστήματα εστίασης για 
να σερβίρεται το νερό Λουτρακίου. 

το έργο μας
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Λύσαμε το χρόνιο πρόβλημα υδρο-
δότησης για τις οικείες που είναι χτι-
σμένες πριν το Προεδρικό Διάταγμα 
του 1985, στον υδροφόρο ορίζοντα 
Λουτρακίου. 

Τροποποιήσαμε τον κανονισμό της 
ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ με την έγκριση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου ώστε να γίνουν 
οι απαραίτητες μελέτες για την υδρο-
δότηση των παραπάνω περιοχών. 

Μονάδες Αφαλάτωσης
Εγκαταστήσαμε μονάδα Αφαλάτω-
σης στους Αγ. Θεόδωρους και τον 
Σχίνο, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο 
πρόβλημα που ταλανίζει τους κατοί-
κους των περιοχών.

Βιολογικός Καθαρισμός Αγίων Θε-
οδώρων
Ύστερα από συντονισμένες προσπά-
θειες του Δήμου και της Π.Πελ/σου, 
ένα έργο που εκκρεμεί πάνω από 10 
χρόνια μπαίνει στην τελική του ευ-
θεία. Επιλύθηκαν οριστικά όλα τα 
προβλήματα και σύντομα δημοπρα-
τείται για την ολοκλήρωσή του. Με 
την αποπεράτωση των εργασιών 
ολοκληρώνεται ένα σημαντικό πε-
ριβαλλοντικό έργο που λειτουργεί 
προς όφελος των δημοτών και της 
ευρύτερης περιοχής.
Προϋπολογισμός 800.000,00€ 

Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγίων Θεοδώρων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.500.000,00 €
Ένα συνεχιζόμενο έργο που ξεκίνησε πριν 15 χρόνια. 
Με την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πραγματοποιείται η 
οριστική χωροθέτηση του έργου και δρομολογείται η οριστική λύση του προβλήματος. 
Ακολουθεί η εδαφοτεχνική και στη συνέχεια η οριστική μελέτη συνολικού προϋπο-
λογισμού 314.674,00€. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ
      ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
OIKONOMIA

Ανοίξαμε δρόμους για μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής.
Επενδύσαμε στη στρατηγική πρωτοβουλία ανάπτυξης 
LOUTRAKI PLUS, που σχεδίασε και υλοποιεί το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής Οικονομίας.
Διοργανώσαμε δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης των 
πολιτών, των φορέων και των επιχειρήσεων .
Εξασφαλίσαμε για τις δράσεις μας την αιγίδα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής και αναπτύξαμε μια πυκνή συνεργασία με τις 
Γενικές της Διευθύνσεις.
Επενδύσαμε σε προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης 
και μαθήματα εικαστικών τεχνών, με τη δημιουργία τμημά-
των σε Αγίους Θεοδώρους και Καλαμάκι και συνεχίζουμε τη 
λειτουργία τους.

Εφαρμογή του νέου προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015 
για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας και της δια-
χειριστικής επάρκειας του Δήμου, στοιχείο απαραίτητο για 
την υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης 
ΕΣΠΑ και Ε.Ε.
Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου σε υπηρεσίες δη-
μοτολογίου, ληξιαρχείου, περιβάλλοντος και πρασίνου, οι-
κονομικής και κοινωνικής υπηρεσίας.
Δημιουργία συμμετοχικής πλατφόρμας NOVOVILLE για τη 
διαχείριση των αιτημάτων της καθημερινότητας των πολι-
τών (λάμπες, λακούβες, καθαριότητα κ.λπ.).
Παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο διαμέσω νη-
σίδων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, στα πλαίσια 
της Δράσης WIFI4EU της Ε.Ε. - Προϋπολογισμός έργου 
15.000,00€.
Επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.
Σχεδιάζουμε τη μεταφορά των υπηρεσιών από το υπόγειο 
του Δημαρχείου Λουτρακίου στο Δημοτικό Κτήριο 
Beau Rivage.

το έργο μας
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KAZINOΕυρωπαϊκές Διακρίσεις
Διασφαλίσαμε απευθείας θεσμική επαφή με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude 
JUNCKER, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κο-
ρίνα ΚΡΕΤΟΥ και η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικής 
Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων Elzbieta BIENKOWSKA σε 
επιστολές τους προς τον Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη 
στηρίζουν την πρωτοβουλία Loutraki PLUS.

Ο Δήμος αναδείχθηκε Εθνικός νικητής στο Διαγωνισμό 
«Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματι-
κότητας 2018», στην τελετή απονομής στο Γκρατς της 
Αυστρίας τον Νοέμβριο 2018.

Συμμετείχαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (2017 και 
2018), σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Περαχώ-
ρας, την Ευρωπαϊκή εβδομάδα Κινητικότητας 
και αναδειχθήκαμε νικητές και για τα 
δύο έτη. Καταθέσαμε ήδη τις προτά-
σεις μας για το έτος 2019.

Με συνεχείς και συντονισμένες εκ μέρους μας ενέργειες η επιχείρηση 
του Καζίνο έμεινε ανοιχτή.
Ένας καινούργιος επενδυτής βρίσκεται στο στάδιο συζητήσεων προ-
κειμένου να αγοράσει ποσοστό που αφορά τις μετοχές των συνεταί-
ρων μας.
Επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσει σύντομα η διαδικασία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε. βάσει τoυ νέου 
νόμου που αφορά τα Καζίνο.
Πιστεύουμε όσον αφορά την έφεση των συνεταίρων μας στο Εφετείο, 
αναφορικά με το minimum garanti, οι εξελίξεις θα είναι θετικές υπέρ 
ημών, όπως θετική ήταν και η πρωτόδικη απόφαση στην συγκεκριμέ-
νη υπόθεση.
Με αυτό τον τρόπο επιλύεται το οικονομικό θέμα του SPA, που οφεί-
λεται στην μη αποπληρωμή των υποχρεώσεων, εκ μέρους των συνε-
ταίρων μας.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ 
                        ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 
Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) 
Λουτρακίου. Οι διαδικασίες αναθεώρησης 
του σχεδίου ολοκληρώθηκαν και έχουν 
αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη για έγκρι-
ση και δημοσίευση στο ΦΕΚ.
 
Με το αναθεωρημένο σχέδιο, επιτυγχάνο-
νται τρεις βασικοί στόχοι:
 
α) θεσμοθέτηση του τουριστικού αναπτυ-
ξιακού χαρακτήρα της πόλης του Λουτρα-
κίου, με έμφαση στην ανάπτυξη του παρα-
λιακού μετώπου
 
β) αναπτυξιακά κίνητρα στις απομακρυ-
σμένες από το παραλιακό μέτωπο περιο-
χές της πόλης με υψηλότερο συντελεστή 
δόμησης
 
γ) αναπτυξιακά κίνητρα στους οικισμούς, 
με θέσπιση χρήσης γενικής κατοικίας εντός 
των ορίων τους και τουρισμού – αναψυχής 
στο παραλιακό μέτωπο όσων έχουν παρα-
λία, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ακο-
λουθήσουν την αναπτυξιακή πορεία του 
Λουτρακίου και να αναδειχθούν οι φυσικές 
ομορφιές τους.
 

Παράλληλα:
 
·        Δημιουργούνται νέοι εμπορικοί άξο-
νες στην πόλη για την αποσυμφόρηση του 
κέντρου αλλά και τη δημιουργία επαγγελ-
ματικών προοπτικών στο σύνολο της πό-
λης.
·        Επεκτείνεται η πόλη στα βόρεια – βο-
ρειοανατολικά (περιοχή κοιμητηρίου).
·   Θεσμοθετούνται ειδικές χρήσεις γης 
όπως υδατοδρόμιο και πράσινα σημεία.
 
Τέλος, αντίστοιχες ενέργειες γίνονται 
για την ολοκλήρωση του Γενικού Πολε-
οδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) Αγίων Θε-
οδώρων.
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